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Wie of wat de heilige Geest is,
is moeilijk te zeggen.
Een geest kan je trouwens
zo moeilijk vastpakken.
Maar je ziet het wel aan mensen
waar iets van uitgaat:
wat ze zeggen, is gemeend;
wat ze doen, is echt.
Ze stralen iets uit
dat met die Geest heeft te maken:
warmte, goedheid, vrede,
geduld, begrip,
aandacht voor de minsten …
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Ook al zijn er velen
wiens levenspad niet over rozen loopt,
toch gaat er kracht van hen uit
Niet vergeten !!! Niet vergeten !!! Niet vergeten !!!
waar je zelf beter van wordt.
 Zondag 29 juni 2008 ~ Ontmoetingsdag 
Zij zijn ‘geestige’ mensen.
Geestige mensen
tonen vaak
met weinig woorden
hoe de Geest
vandaag aan het werk is.

We sluiten dan het werkjaar af
 met de viering om 11 uur,
 een gezellige maaltijd met een groots
dessertenbuffet,
 een springkasteel voor de kleinsten
 en de bowling voor de jongeren.

Meer info in het volgend nummer.

Carlos Desoete
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Plechtige Communie 2009

Op donderdag 22 mei om 20u00 Er zijn reeds 2 kandidaten:
Naomi en Leen.
bespreken we het boek
“Levenslessen van een abt”
Wie nog wil
aansluiten
van Christopher Jamison.
~~~~~~~
Dan kiezen we ook het boek
waar we ons de volgende maanden
gaan in verdiepen.

laat dit best
zo vlug
mogelijk
weten aan
pater Guido.

Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent
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Effataviering
Plechtige Communie van Simon, Ine, Hannah en Freya
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Repetitie Effatakoor
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GEVI-gemeenschapsviering PINKSTEREN
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Repetitie voor de ‘muzikanten & zangers’
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Pinksterviering zingen in de gevangenis
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Boekenclub: “Levenslessen van een abt “ - Christopher Jamison
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Repetitie Effatakoor

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

19u45

Repetitie voor de ‘muzikanten & zangers’
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

ZUIDACTIE 2008: BORA SHABUNDA
Caraes, de NGO Broeders van Liefde,
dankt de Effatagemeenschap voor de
vastenactie: €

661,48

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Retraite van de Sint-Clemensprovincie
10 t.e.m. 14 augustus 2008
Bad-Honnef (D)
 meer info na de viering bij iemand van de stuurgroep

Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

